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  AGENDA 

 

vr. 25 september  

Bronnieuws komt uit. 

 

woe. 30 september  

start Kinderboekenweek 

 

ma. 5 okt.  

dag van de leerkracht  

di. 6 okt.  

inloop bovenbouw vervalt  

 

Fietskeuring  

5 oktober  

herkeuring – 26 okt.  

 

di. 13 oktober  

1e bijeenkomst 

klankbordgroep De Bron  

vrij. 16 oktober 

Bronnieuws komt uit  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               25 sept. 2020 

                                              

Samen met elkaar 

Geachte ouders/verzorgers, 

We zijn samen al weer 4 weken op weg in een bijzondere tijd.  Daarbij hebben we de 

kinderen weer zien leren, samen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Dat is fijn en 

stemt tot dankbaarheid. Naast al die mooie dingen, was er het nodige dat om een 

aanpassing of om overleg vroeg. Er zijn ook zorgen. 

Binnen CNS (de scholen onder dezelfde vlag) zijn de eerste groepen naar huis ‘gestuurd,’ 
omdat er – ondanks alle inspanningen - simpelweg geen invaller meer te vinden was. Op 

de Bron is dit (nog) niet aan de orde geweest, maar we weten dat het onvermijdelijk is 

dat het vroeg of laat zal voorkomen. Gelukkig zijn er juffen en meesters die extra willen 

invallen en zich inschrijven voor de invalpool voor alle scholen. Dat is geweldig, we willen 

lesuitval natuurlijk zo veel als mogelijk beperken. 

 

Intussen wordt meer en meer wordt duidelijk dat er een toename in besmettingen is, 

terwijl de herfst net is begonnen. Dat vraagt om afstemming en informatie over hoe we 

als school zoeken naar oplossingen voor oudercontacten en het (aangepast) door laten 

gaan van bepaalde activiteiten of toch het annuleren daarvan.   

In deze brief leest u hier meer over en dit zal ook absoluut een gespreksonderwerp zijn 

in de eerstvolgende MR vergadering (woe. 30 september). Voor nu zijn we blij dat 

ondanks alles de school ‘draait’ en het onderwijs zo goed als mogelijk doorgaat.  Het is 

dan steeds weer ‘even stil staan,’…  zegeningen tellen, maar ook nadenken en 

afstemmen over wat komen gaat.  Steeds merken we dan dat we dit wel samen kunnen 

en mogen doen.  

 

Dat is toch ook waar het in het onderwijs om draait?  Samen een team zijn, samen zorg 

dragen (juist in corona tijd) voor de school en de ontwikkeling van de kinderen? Samen 

ouders zijn en oog hebben voor elkaar? Samen ons inspannen voor de medemens ; ook 

omdat Jezus daarin het voorbeeld gaf.  Het onderstaande gedicht van Chris Lindhout 

gaat daarover: 

Samen met jou   

Ik kan het niet alleen. Alleen samen met jou lukt het zegt de Heer 

die verdrietige leerling kan jij voor Mij troosten. 

dat eenzame meisje kan jij voor Mij aandacht geven. 

die vastgelopen moeder kan jij voor Mij verder helpen 

dat tobbende kind kan jij voor Mij steun geven 

die gepeste jongen kan jij voor Mij veiligheid bieden 

 

want alles wat jij doet aan de ander, doe je namens mij 

Ik kan het niet alleen. Alleen samen met jou lukt het.   

Zegt de Heer. 
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                         Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van…. 

 

Zo langzaamaan gaan er nieuwe kleuters op school komen. Best wennen voor hun ouders, want ze mogen, wanneer 

er nog niemand op school is, 1x mee de klas in en daarna hun kind, net als alle andere kinderen bij het hek 

overdrachten aan de leerkrachten die daar staan te wachten. 

Afgelopen week kwam Esmae op school. Ze kwam zelfs al op haar verjaardag. Dat vonden de kinderen van groep 1c 

helemaal niet erg, want Esmae trakteerde ook meteen. Welkom en veel plezier bij ons op school. 

 

      

                       Oudercontacten en huiswerk (ziek zijn) in coronatijd & algehele evaluatie corona.  

 

 

-oudercontacten 

Tijden de studiedag hebben we als team gesproken over het feit dat het jammer is dat de ouderinloop en informatie-

avond niet door kon gaan. Zo aan de start van het jaar is het dan lastig om elkaar als ouders en leerkracht te 

ontmoeten. Als ouder van groep 5, had u bijvoorbeeld zo ook niet de kans om het gebouw aan de Meester Drostweg 

te zien of de plek waar uw kind zit.  Dat is jammer en we hoorden dit ook terug van ouders.  Natuurlijk kan Parro (met 

foto’s vanuit de klas) dan iets helpen, maar het is toch anders.  Over 5 weken (inclusief de vakantie) is de eerste ‘week 

van de oudergesprekken’ er weer. Het is dan (zoals alles er nu voor staat) te organiseren dat ouders en leerkrachten 

corona proof maar ’face to face’ in gesprek kunnen.  Tot die tijd weet u dat als er iets is, u altijd contact mag zoeken 

met de leerkracht en/of de intern begeleiders en directeur. Een verzoek in Parro voor contact of een telefoontje na 

school (na afloop van de lessen) kan altijd.  In de MR zal dit alles (oplossingen oudercontact) zeker ook besproken 

worden.  

 

-ziek zijn en huiswerk 

Met de nieuwe richtlijnen en adviezen na de persconferentie van premier Rutte is duidelijk dat kinderen met 

verkoudsheidsklachten naar school mogen. Als er naast een verkoudheid dus geen klachten zijn (m.n. koorts) of 

gezinsleden met corona of andere klachten, kan uw kind naar school.  De beslisbomen worden hier op aangepast door 

de kinder-opvangorganisatie Boink (zij geven deze beslisbomen uit) en ook veel schoolorganisaties maken hier gebruik 

van.  

Als we hiervan uitgaan, betekent dit in grote lijnen het volgende als het gaat om ziek zijn en huiswerk.  

 

Bij langere thuisquarantaine (vanwege een besmetting in de familie) waarbij de leerling zelf niet ziek en dus fit is, mag 

verwacht worden dat de leerkracht ‘om en nabij de tweede dag’ zorgt dat er huiswerk komt voor de basisvakken.  

De vorm daarvan is afhankelijk van de jaargroep en (digitale) mogelijkheden.  Vanzelfsprekend hangt dit af van de het 

tijdstip van de ziekmelding en de tijd die nodig is om een en andere in orde te maken. Dat is echt verschillend per 

(jaar)groep.  

Als een leerling letterlijk ziek is (griep verschijnselen, keelpijn, koorts, niet fit) en dus wordt ziekgemeld, geven we 

vanzelfsprekend geen huiswerk. Dat gebeurt immers ook niet als een leerling voorheen (voor Corona) griep had / ziek 

was. Wie ziek is heeft immers minder energie en kracht en zal moeten herstellen. 
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Evaluatie informatie verstrekking Corona aan ouders 

CNS is benieuwd op welke manier de communicatie over corona en de maatregelingen door ouders ervaren is. 

Via een (korte) online enquête zullen de ouders van de klankbordgroep en de MR worden gevraagd om een mening 

tegeven. Deze ouders worden hiervoor per mail benaderd en evalueren zo voor de school.  We willen hier ons 

voordeel mee doen. Als u graag als ouder ook deze enquête in wilt vullen, mailt u mij dan dat u graag wilt deelnemen 

aan de enquête ‘informatieverstrekking corona.’ Dan mail ik u de link naar de online enquête. 

 

 

                       Het onderzoek naar nieuwe schooltijden. 

 

We informeerden u voor de zomervakantie dat er z.s.m. na de vakantie een onderzoek zou worden gestart rondom de 

schooltijden. Intussen is er een begeleidingsdienst gevonden die dit met ons kan oppakken en begeleiden. Momenteel 

zijn we met hen in gesprek. De vraag is wat de goede route is.  Volgende week woensdag informeer ik eerst de PMR 

(personeels- en oudergeleding) hierover en daarna volgt informatie voor alle ouders/verzorgers. Omdat het 

onderzoek uitgebreid en vooral zorgvuldig zal zijn (informeren, onderzoeken, presenteren, controleren en besluiten) is 

de verwachting dat het onderzoek zelf tegen de kerst zal zijn afgerond. Dat is later dan bedacht, maar zeker 

begrijpelijk en uitgelegd door de  begeleidingsdienst. Wordt vervolgd! 

 

 

                              

                         TSO onder en bovenbouw, overblijfmoeders gezocht en de niet opgemaakte strippenkaarten.  

 

We zijn blij met de ouders die ons ondersteunen bij de TSO. Op de bovenbouw zijn er andere overblijfmoeder dan 

voorheen,  en zijn lopen samen met de leerkrachten pleinwacht. Dat is prettig. Hoewel we het rooster rond krijgen en 

waar nodig op dit moment ook leerkrachten bijspringen, kunnen we wel versterking gebruiken.  Mocht u 

belangstelling hebben om als reserve mee te draaien dan hoor ik dat graag. Stuur dan gerust een berichtje naar 

martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl  Zoals we hebben laten doorschemeren, maken we op dit moment alle 

overblijfreserves op omdat er geen inkomsten meer binnen komen. Terwijl er uiteraard wel onkosten zijn. Het 

directieoverleg heeft bepaald dat geen vrijwillige bijdrage gevraagd wordt aan ouders. Dit ondanks het gegeven dat 

veel ouders echt de problematiek wel inzien. Het past echter niet om een vrijwillige bijdrage te vragen aangezien ook 

ouders waarvan de kinderen gewoonlijk nooit overbleven nu – door het continurooster – wel overblijven.   

 

Er is nog iets anders: aangezien een aantal ouders nog een strippenkaart hadden die nog niet ‘op’ was, volgt hier nog 

een aparte brief over. In deze brief staat de vraag centraal wat u wilt dat er gebeurt met dat bedrag (retour of 

doneren). In sommige gevallen kan het ook andersom zijn; bijvoorbeeld kinderen bleven over (voor half maart) maar 

de ouders moesten nog een strippenkaart aanschaffen. Het vraag even tijd om dit alles uit te zoeken. Ook hier geldt 

dat dit eerst wordt besproken met de MR en dat we dit zorgvuldig willen doen.  

 

 

 

 

 

about:blank
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                       Oproep van kleuterjuffen 

 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve en  

handige (groot)ouder die het poppenhuis, inclusief meubeltjes,  

voor de kleutergroepen wil opknappen.  

Verdere informatie  

of aanmelding bij juf Karina: karinaverweij@cnsnunspeet.nl  

 

 

 

                    Corona update: hygiëne  

 

Omdat we van mening zijn dat corona voorlopig een blijvertje is en de hygiëne daarmee extra en blijvend belangrijk is, 

heeft de school geïnvesteerd in extra contactloze dispensers en hygiënezuilen voor volwassen bij binnenkomst (denk 

aan de ouderavonden).  

 

Dit betekent dat elke groep bij de ingang van het lokaal een extra voorziening voor de kinderen krijgt, waarmee de 

kinderen snel hun handen kunnen reinigen. Het handen wassen met ‘gewoon’ water en zeep (zeker na het spelen) is 

en blijft heel belangrijk. Ook hier over zal de MR worden bijgepraat.  

 

 

                   MQ scan leerlingen uit de groepen 4 t/m 8,  

 

Dit schooljaar wordt de MQ scan afgenomen door Nunspeet Beweegt in de groepen 4 t/m 8.  De MQ scan is een scan 

die wordt afgenomen in een gymles middels een parcours dat de kinderen af moeten leggen.  Naar aanleiding van de 

MQ scan krijgen we meer inzicht in de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van de kinderen.  De MQ scan 

wordt twee keer in het schooljaar tijdens een gymles afgenomen.  Meer informatie over deze scan kunt u vinden op : 

www.mqscan.nl  Mocht u bezwaar hebben tegen de afname van deze scan bij uw kind, wilt u dat mij dan mailen?  

(martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl) 

 

                   Kinderboekenweek  

 

Van 30 september tot en met 11 oktober 2020 is het weer tijd  

voor de Kinderboekenweek. Die staat dit jaar in het teken van  

geschiedenis. Onder het motto ‘En toen?’ gaan we terug in de tijd.  
Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden op school rond  

dit thema en rond kinderboeken. Binnen de groepen zal er  

aandacht aan besteed worden.  

 

about:blank
about:blank
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Door de corona-maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om een speurtocht te organiseren voor de kinderen 

van de onderbouwlocatie. Helaas is het ook niet mogelijk om de boekenmarkt doorgang te laten vinden op de 

bovenbouwlocatie. Hopelijk volgend jaar weer.. ☺  

 

Ook dit jaar organiseert de Bruna weer de scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. 
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

• Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op school. Inleveren kan 

bij de eigen leerkracht.  

• De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 30 september t/m 

11 oktober 2020). 

• De school mag vervolgens voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken. 

Wilt u aan ons denken, wanneer u tijdens deze periode een kinderboek koopt voor uw zoon/dochter? Alvast bedankt!  

 

                              

                        Twee juffen trouwden; wij hebben de foto’s….  
 

Juf Arina (onderwijsassistent onderbouw) trouwde in de zomervakantie. Juf Ruth (onderwijsassistent bovenbouw) 

trouwde begin september. Vanwege Corona verliep dat allemaal anders dan bedacht. Voor beide juffen was het al een 

uitgestelde bruiloft. Toch hadden ze allebei een fijne en mooie bruiloft. De foto’s getuigen daarvan. U ziet de 

gelukkige bruiden met man hieronder. Nog eens van harte gefeliciteerd. Veel geluk gewenst namens ons allemaal!  
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                       Fietscontrole 5 t/m 8 gaat (buiten en Corona proof) door: gewijzigde datum. 

Bericht van verkeersouders: 

Fietscontrole groep 5 t/m 8 

De jaarlijkse fietskeuring op de bovenbouw, georganiseerd door de verkeersouders, vindt dit jaar plaats op maandag 5 

oktober a.s. (degene die de fietskeuringen verricht is verhinderd op 12 oktober zoals vermeld in het jaarrooster). 

Er wordt o.a. gekeken naar de verlichting, of de handvaten vastzitten, of de wiel- en trapreflectoren aanwezig zijn, of 

er een goede bel op de fiets zit en of de remmen het doen. We rekenen er op dat alle leerlingen op maandag 5 

oktober de fiets mee naar school nemen, ook al gaan ze altijd lopend naar school (noteer deze datum in uw agenda!). 

Het is voor uw kind het fijnst als de fiets in één keer goed wordt gekeurd! Wilt u vóór die datum de fiets van uw kind 

even na (laten) kijken? Het gaat om de veiligheid van uw kind. We doen die maandag als school mee met de ANWB 

fietsverlichtingscontrole. Dankzij goede verlichting neemt namelijk de kans op een aanrijding in het donker wel 20% 

af. 

 

 

 

                   Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur 

 

Vanwege het feit dat ik in 2020/2021 directeur van twee scholen ben, is de aanwezigheid iets gewijzigd. Maar, de 

meeste ouders weten mij (als dat nodig is) doorgaans prima en snel via de mail te vinden. Zoals u weet ben ik voor 

dringende zaken uiteraard ook telefonisch bereikbaar op: 06-13074056 Voor minder dringende zaken kunt u mij dus 

ook mailen/bereiken via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl  Het lukt mij over het 

algemeen vrij vlot te reageren op uw mails/vragen.  

Globaal aanwezigheidsschema  

maandag: ’s middags op de dependance 

dinsdag: ’s morgens op de dependance 

woensdag: hele dag op de hoofdlocatie 

vrijdag : hele dag op de dependance 

 

about:blank
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Op maandagmorgen, dinsdagmiddag en donderdag ben ik werkzaam op de Morgenster. 

Op deze dagen ben ik ook - vooral per mail - gewoon bereikbaar voor de Bron. 

 

 

 

 
Colofon:  

CNS De Bron 

Postbus 195, 8070 AD Nunspeet 

www.debron-nunspeet.nl 

debron@cnsnunspeet.nl    

Hoofdgebouw:  

Julianastraat 25 

tel. (0341) 25 47 69 

(gr.  1 t/m 4) 

Dependance:  

Mr. Drostweg 6 

tel. (0341) 25 34 86  

(gr. 5 t/m 8) 

 


